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ЗМІНИ В ПРИРОДІ ВЗИМКУ

1. Познач () малюнок, на якому зображено зиму.

2. Пронумеруй послідовність зимових місяців.

 лютий         грудень         січень

3. Які рослини сховалися під снігом? З’єднай ма-
люнки з відповідними назвами. Обведи хвойні 
дерева.

4. Обведи зображення «зайвого» птаха. Поясни 
свій вибір.

сосна калина березаялина
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СТОРІНКА ДОСЛІДНИКА

2. У якій банці лід розтане швидше? Чому? Познач 
().

1. Якою буває вода? Впиши у клітинки відповідні 
цифри. Обґрунтуй свою думку.

1 — рідка; 2 — тверда; 3 — газоподібна.

5. Познач () зображення тварин, які взимку 
сплять.
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ПРАЦЯ ЛЮДЕЙ УЗИМКУ

2. Познач () зображення страв, які традиційно го-
тують в Україні до Святого вечора.

3. Хто з дітей правильно вибрав місце для ігор і 
розваг? Зафарбуй кружечки біля відповідних ма-
люнків зеленим кольором. Обґрунтуй свій вибір.

1. Познач малюнки, на яких зображено працю лю-
дей узимку.
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ЛЮДИНА — ОТ ЩО НАЙЦІКАВІШЕ У СВІТІ

1. Розкажи, як ти ростеш. Познач () малюнки, на 
яких зображені твої ровесники. Обґрунтуй свій 
вибір.

2. Познач (), що із зображеного вмієш ро-  
бити ти.
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Я ТА ІНШІ

1. Створи родовідне дерево, наклеївши на його 
гілках фотографії своїх рідних.

2. Надрукуй імена своїх батьків.
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ПОЧУТТЯ ЛЮДИНИ, ЕМОЦІЇ

1. Розглянь малюнки. Які переживання познача-
ють ці смайлики? Впиши в квадратики відповідні 
цифри.

 образа   смуток        спокій

 радість   злість        страх

1 2 3 4 5 6

3. Наклей свою фотографію. Розкажи про себе. 
Скільки тобі років? Який у тебе зріст? Якого кольо-
ру очі? Яке волосся? Надрукуй своє ім’я.
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2. Яка емоція переважає в тебе сьогодні? Зобрази 
відповідний смайлик.

3. Яка із зображених ситуацій викликає у тебе хо-
роший настрій? Зафарбуй кружечок біля відпо-
відного малюнка зеленим кольором.

ЯКИЙ БУВАЄ В МЕНЕ ДЕНЬ

1. Познач () малюнки, на яких зображено актив-
ний відпочинок дітей.


